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In het historische Landshuis op de Grote Markt in Veurne bevindt 

zich de Dienst voor Toerisme, met daarnaast een 

bezoekerscentrum. Je kunt er aan de hand van infoborden, 

touchscreens en fotowanden inspiratie opdoen om Veurne en de 

omgeving te bezoeken. 

De accommodatie is zelfstandig toegankelijk.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Er is een parkeerterrein op de Grote Markt. Er is een aangepaste en voorbehouden 

parkeerplaats voorzien. De route naar de toegang verloopt drempelloos over vlakke 

kasseien.

Bewegwijzering en signalisatie Info

Het infopunt is niet aangeduid op de gevel. De toegang wordt verduidelijkt door borden op 

het plein.

De W-weging

Parkeergelegenheid +
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Openbaar vervoer Info

Er is een bushalte op de Grote Markt, op minder dan 200 m van de toegang.

Dienst Toerisme Veurne

Veurne 058 33 55 31

infotoerisme@veurne.be
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Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Sanitair Info (+/-)

Het aangepast toilet op +1 is ruim met voldoende opstelruimte voor en naast het toilet. De 

diepte naast het toilet is beperkt tot 66 cm en de vrije doorgang tussen de toestellen is 84 

cm.

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Expositieruimte +

De expositieruimte van het bezoekerscentrum heeft voldoende circulatieruimte en is 

voorzien van onderrijdbare infotafels. De route ernaartoe verloopt drempelloos, de 

doorgangen zijn voldoende breed.

Het aangepast toilet op +1 is bereikbaar via een ruime lift of trap.

De W-weging

De open balie is voorzien van een verlaagd en onderrijdbaar gedeelte.

Folders +

De folders worden horizontaal en verticaal voorzien in de rekken en op verschillende 

hoogtes. Er is voldoende manoeuvreerruimte.

In het lokaal is er steeds iemand om hulp en uitleg te bieden indien nodig.

Circulatie (verticaal) Info (+)

De paden op de Grote Markt zijn volledig drempelloos aangelegd in tegels.

Toegang +

De toegang verloopt drempelloos. Er is voldoende doorgangsbreedte en circulatieruimte ter 

hoogte van de automatische glazen deur.

Balie +

Toegangspaden +
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http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/488

